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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 

МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 ГОДИНА 

№ 

по 

ред 

Дата 

 

 

Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 1 02.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Системно обгазяване от комина на хотел 

„Вежен“, гр. Варна. 

Община Варна 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е, 

че общата топлинна мощност на двата котела е под 0,5 

МВт. Съгласно Наредба № 1 няма норми за допустими 

емисии (НДЕ) на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух при експлоатацията на котлите. 

Дадено е предписание за извършване профилактика на 

котлите. Предписанието е изпълнено и е представен 

протокол от комисия, приела ремонтните дейности. 

2. 2 02.08.2021 г. Зелен телефон Гъст, черен дим от комина на ТЕЦ-Варна и 

силна, задушлива миризма. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. В РИОСВ-Варна има 

постъпило уведомление, че се провеждат 

следремонтни и предпускови изпитания на блок № 6 

на работно гориво природен газ. Ремонтът е в 

изпълнение на условие от комполексно разрешително 

(КР) за постигане НДЕ по контролираните 

замърсители на въздуха. 

3. 3 03.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

От комина на ТЕЦ-Варна се наблюдава 

черен дим. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. В РИОСВ-Варна има 

постъпило уведомление, че се провеждат 

следремонтни и предпускови изпитания на блок № 6 

на работно гориво природен газ. Ремонтът е в 

изпълнение на условие от комполексно разрешително 

(КР) за постигане НДЕ по контролираните 

замърсители на въздуха. 

http://www.riosv-varna.org/


4. 4 03.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

От пътя Езерово-Варна се вижда голям 

пожар край с. Тополи, общ. Варна. Усеща се 

силна миризма и има черен дим. 

ПБЗН 

Община Варна 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Замърсяването на въздуха е 

вследствие на възникнал пожар в частни имоти. 

Предприети са действия от ПБЗН за потушаване на 

пожара. Извършена е проверка на място от експерти 

на РИОСВ-Варна. Констатирано е, че част от 

отпадъците отново започват да тлеят. Осъществена е 

връзка с ПБЗН за предприемане на допълнителни 

мерки и действияа за потушаването на пожара. 

5. 5 03.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Контейнерите с битови отпадъци в квартал 

„Бриз“ на ул. „Любен Попов“ преливат. 

Усеща се силна миризма и има плъхове.  

Община Варна 

 

Сигналът е основателен. Препратен на община Варна 

за предприемане действия по компетентност. 

Извършена е проверка на място от служители на 

общината. Констатирано е, че битовите отпадъци са 

извозени, но до съдовете за ТБО има налични 

едрогобаритни отпадъци. За същото е дадено 

предписание на фирмата, поддържаща чистотата на 

териториите за обществено ползване, за почистването 

им. При последваща проверка е констатирано, че 

предписанието е изпълнено. 

6. 6 04.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване на атмосферния въздух от 

промишлената зона в гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

резултатите от собствени непрекъснати измервания на 

инсталациите на „Агрополихим“ АД, „Солвей 

соди“ АД и „Девня цимент“ АД. По резултатите от тях 

и по данни от автоматична измервателна станция 

(АИС) „Извори“, гр. Девня не е констатирано 

превишение на нормите по контролираните 

замърсители на въздуха. Няма възникнали аварийни 

ситуации и нарушения в нормалния технологичен 

режим на територията на дружествата. 

7. 7 04.08.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин пред бар  „Златната 

рибка“, в к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, 

гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената 

прооверка на място не е установен мъртъв екземпляр 

от разред Китоподобни. 

8. 8 05.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изградена шахта и прекарани тръби за 

битово-фекални води в непосредствена 

близост до чешма с изворна вода за 

обществено ползване в с. Църква, общ. 

Балчик. 

Община Балчик Сигналът е основателен. Препратен на община Балчик 

за предприемане действия по компетентност. 

Извършена е проверка на място от служители на 

общината. След дадено предписание нарушителят е 

премахнал шахтата в общинския имот и е изградил 

нова в собствения си имот. 



9. 9 05.08.2021 г. Зелен телефон Щъркел със счупен крак до пътя в с. 

Яребична, общ. Аксаково. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е с травма на крака и 

неможе да стои изправена. На основание чл. 39, ал. 2, 

т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 

екземплярът е настанен за лечение в ОП „Зоопарк-

СЦ“ гр. Варна. 

10. 1

0 

06.08.2021 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Воден бик с ранено 

крило, в гр. Бяла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е с наранено крило 

но без фрактура. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от 

Закона за биологичното разнообразие екземплярът е 

настанен за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

11. 1

1 

06.08.2021 г. Зелен телефон Намерена блъсната костенурка в гр. Добрич. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 

Шипоопашата костенурка с наранена коруба. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 

разнообразие костенурката е настанена за лечение в 

Център за рехабилитация размножаване на сухоземни 

костенурки към Фондация „Геа Челания“, с. Баня, 

общ. Несебър. 

12. 1

3 

06.08.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа на 3-ти 

пост в к.к. „Св.Св. Константин и Елена“ 

РИОСВ-Варна,  

Община Варна 

Сигналът е основателен. При извършена на място 

проверка от експерти на РИОСВ-Варна, на плажната 

ивица е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни. По тялото на делфина не са установени 

следи от рибарски мрежи. Във връзка с издадено 

разрешително по реда на Наредба № 8 е уведомена 

община Варна за предприемане на действия по 

премахване и обезвреждане на тялото. 

13. 1

4 

06.08.2021 г. Зелен телефон От контейнеровоз с товар се излива черна, 

мазна течност в морето и се насочва към 

канала в близост до „Пикадили парк“, под 

хотелите на „Бриз“, гр. Варна. 

Морска администрация  

БДЧР 

Сигналът е основателен. Препратен на Морска 

администрация Варна и БДЧР за предприемане 

действия по компетентност. Извършена е проверка на 

място от служители на Морска администрация Варна. 

Констатирано е замърсяване с нефтопродукти в Черно 

море в района на местност „Почивка“, гр. Варна. 

Вероятният източник на замърсяването не е установен.  

14. 1

5 

06.08.2021 г Зелен телефон Голяма сива чапла със счупено ляво крило 

до язовира в с. Плачи дол, обл. Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е с фрактура на ляво 

крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 

биологичното разнообразие екземплярът е настанен за 

лечение в ОП „ЦЗПЖ- гр. Добрич“. 



15. 1

6 

06.08.2021 г. Зелен телефон Щъркел с липсващо дясно крило в гр. 

Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е с липсващо дясно 

крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 

биологичното разнообразие екземплярът е настанен за 

лечение в ОП „ЦЗПЖ- гр. Добрич“. 

16. 1

7 

06.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Отглеждане на овце в частен имот в с. 

Добротич, общ. Вълчи дол. Собственикът 

системно гори вълната от животните и други 

отпадъци. 

Община Вълчи дол 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Препратен  е на община 

Вълчи дол за предприемане действия по 

компетентност. Извършена е проверка на място от 

служители на общината. За констатираното нарушение 

е съставен и връчен  АУАН на нарушителя. 

17. 1

8 

06.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Започнало строителство в 17-ти микрорайон 

в кв. „Левски“ и подготовка за отсичане на 

96 дървета в района без необходимите 

документи и разрешителни. 

Община Варна Сигналът е препратен на Община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. В 

инспекцията няма постъпила информация по случая  

за предприетите действия. 

18. 1

9 

09.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нередовно сметоизвозване на ул. „Сирма 

войвода, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е основателен. Препратен  е на община 

Варна за предприемане действия по компетентност. 

Извършена е проверка на място от служители на 

общината. Дадено е предписание на фирмата 

поддържаща чистотата на териториите за обществено 

ползване за извозване на изхвърлените до съдовете 

едрогабаритни отпадъци и почистване на 

местостоянката. При последваща проверка е 

констатирано, че предписанието е изпълнено.  

19. 2

0 

09.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване с битови отпадъци в района на 

спирка „Панорама“, к.к. „Златни пясъци“, гр. 

Варна. 

Община Варна Сигналът е основателен. Препратен  е на община 

Варна за предприемане действия по компетентност. В 

РИОСВ-Варна няма постъпила информация за 

предприетите действия от служителите на община 

Варна по случая. 

20. 2

1 

09.08.2021 г. Зелен телефон В ЗМ „Побити камъни“ между гр. Белослав 

и гр. Девня се обстрелват птици с пушки. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 

на място не са констатирани нарушения по режима на 

защитената територия, определени в заповедта за 

обявяване и Закона за защитените територии. 



21. 2

2 

09.08.2021 г Зелен телефон Отворен мръсен канал в местност Абатко в 

к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, гр. Варна. 

РДНСК 

Община Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирани са 

пресни изкопни работи пред поземления имот и 

наличие на ревизионна шахта, в която постъпва вода с 

неустановен източник. След извършена проверка на 

място от служители на община Варна, сигналът е 

препратен на РДНСК за предприемане действия по 

компетентност. 

22. 2

3 

09.08.2021 г. Зелен телефон Препълнени контейнери за смет и неприятна 

миризма на ул. „Райко Жинзифов“ и ул. 

„Прага“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е основателен. Препратен  е на община 

Варна за предприемане действия по компетентност. 

Извършена е проверка на място от служители на 

общината. Констатирано е, че съдовете за ТБО тип 

бобър в района на посочените улици са извозени и 

местостоянките са почистени. Дадено е предписание 

на фирмата поддържаща чистотата на териториите за 

обществено ползване за спазване на графика за 

обслужване на съдовете. 

23. 2

4 

09.08.2021 г. Зелен телефон Свлечена дюна на пътя между къмпинг 

„Рай“ и плажната ивица в к.к. „Камчия“, обл. 

Варна 

Община Аврен Сигналът е препратен по компетентност на Община 

Аврен. Съгласно отговора на Община Аврен при 

проверка на място е установен навят пясък от 

плажната ивица върху път – общинска публична 

собственост и са предприети мерки по почистването 

му като пясъкът е върнат върху плажа. При извършена 

справка в АГКК не е установено наличие на пясъчни 

дюни върху плажа в съседство с общинския път, върху 

който е установен навятия пясък. 

24. 2

5 

11.08.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин в охраняемата зона 

на плажа в с. Крапец, общ. Шабла, до 2-ри 

спасителен пост. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на място не е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни. 

25. 2

6 

11.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Върху дюните на плаж Крапец се поставят 

барбекюта и се копаят стъпала, има 

паркирали каравани и джипове върху дюни. 

РИОСВ-Варна 

Министерство на 

туризма 

Община Шабла 

РП Каварна 

РУ Шабла 

Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

терен са установени разкопани стъпала, преминаващи 

през естествената растителност в границите на 

плажната ивица. По пътеките се констатира утъпкване 

и липса на естествена растителност. Сигналът е 

изпратен до министерство на туризма, Община Шабла 

и РП Каварна за предприемане на действия по 

компетентност, съгласно ЗУЧК. За случая е уведомена 

и РП Каварна. 



26. 2

7 

11.08.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин в охраняемата зона 

на плаж „Малкото море“, гр. Шабла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена на място 

проверка от експерти на РИОСВ-Варна, на плажната 

ивица е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни. По тялото на делфина не са установени 

следи от рибарски мрежи. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

4 от Закона за биологичното разнообразие 

екземплярът е оставен на мястото където е намерен. 

27. 2

8 

12.08.2021 г. Зелен телефон В к.к „Златни пясъци“, в района на 

пречиствателната станция, от страната  на 

пристанището изтича кафява вода. 

РИОСВ-Варна 

В и К Варна ООД 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е, 

минимален разлив на железен трихлорид на 

асфалтовата площадка на ПСОВ Златни пясъци 

вследствие пукнатина в резервоара за съхранение. За 

същото е постъпило уведомление и от В и К Варна 

ООД. Дружеството е предприело своевременно мерки 

за отстраняване на теча и почистване. 

28. 2

9 

12.08.2021 г. Зелен телефон От птицекомбината в с. Дончево изхвърлят 

отпадъците от птиците в нивите и 

замърсяват околната среда. Миризмата се 

усеща и в с. Стожер, обл. Добрич. 

ОД Земеделие 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Съгласно издаденото 

комплексно разрешително (КР) на оператора е 

разрешено страничните животински продукти 

(животински изпражнения, урина и тор) да се 

използват за наторяване. 

29. 3

0 

12.08.2021 г. Зелен телефон Системно се източват отработени киселини в 

шахта на плаца в база на „Транс груп 

България“ , гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е, 

наличие на бетонна шахта с ясно видимо оранжево-

кафяво оцветяване по бетона. Същото оцветяване се 

наблюдава и по бетона около шахтата. В 

непосредствена близост до шахтата са налични около 

15 ÷ 20 бр. пластмасови съдове с вместимост 1 м3 

съдържащи тъмна течност с неизвестен състав и 

произход. Изпратени са писма до 2 дружества за 

явяване на представител в РИОСВ-Варна за 

изясняване на обстоятелствата по случая. 

30. 3

1 

12.08.2021 г. Зелен телефон Намерен черен бързолет в безпомощно 

състояние в гр. Аксаково. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е млад екземпляр, 

който не може да лети. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 

от Закона за биологичното разнообразие екземплярът е 

настанен за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 



31. 3

2 

13.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Спукана канализационна тръба на ул. „12-

та“, кв. „Евксиноград“, гр. Варна. 

Община Варна 

В и К Варна 

Препратен е на община Варна за предприемане 

действия по компетентност. Извършена е проверка на 

място от служители на В и К Варна ООД. 

Констатирано е, че дружеството няма сградни 

отклонения и улични битови гравитационни мрежи, 

които да поддържа и експлоатира. В РИОСВ-Варна 

няма постъпила информация за предприетите действия 

от служителите на общината по случая. 

32. 3

3 

13.08.2021 г. Зелен телефон Намерени 3 мъртви щъркела на АМ 

„Хемус“, между бензиностанция ОМВ и гр. 

Девня, посока гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Два от мъртвите екземпляри 

са без видими травми, а от третия има перушина по 

пътното платно. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от 

Закона за биологичното разнообразие екземплярите 

остават на мястото където са намерени. 

33. 3

4 

13.08.2021 г. Зелен телефон Мъж с лек автомобил изхвърля чували със 

строителни отпадъци на ул. „Сергей 

Антонов“, гр. Варна. 

Община Варна Препратен  е на община Варна за предприемане 

действия по компетентност. В РИОСВ-Варна няма 

постъпила информация за предприетите действия от 

служителите на общината по случая. 

34. 3

5 

13.08.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на Южен плаж 

„Дуранкулак“, юг от охраняемата зона. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената 

прооверка на място не е установен мъртъв екземпляр 

от разред Китоподобни. 

35. 3

6 

13.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Паркирани автомобили на пясъчната ивица в 

местност Болата, общ. Каварна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

място от охраната на северните защитени територии 

при РИОСВ-Варна, са констатирани  моторни 

превозни средства, които неправомерно са паркирани 

в защитената територия /върху плажната ивица/. С цел 

предприемане на административно наказателни 

действия по реда на Закона за защитените територии, с 

писмо на РИОСВ-Варна, от РПУ-гр. Каварна е 

изискана информация относно собствеността на 

леките автомобили. 

36. 3

7 

13.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване на въздуха от въздуховод към 

ветеринарна клиника „Вива-вет 

България“ ЕООД, гр. Добрич. 

Община Добрич Препратен  е на община Добрич за предприемане 

действия по компетентност. В РИОСВ-Варна няма 

постъпила информация за предприетите от 

служителите на община Добрич действия по случая.  



37. 3

8 

13.08.2021 г. Зелен телефон Щъркел в безпомощно състояние в с. 

Дъбравино, общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е в безпомощно 

състояние и не може да лети. На основание чл. 39, ал. 

2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 

екземплярът е настанен за лечение в ОП „Зоопарк-

СЦ“ гр. Варна. 

38. 3

9 

13.08.2021 г. Зелен телефон Щъркел с ранен десен крак и крило до 

ветеринарния кабинет в с. Житница, общ. 

Провадия. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е с фрактури на 

десен крак и на дясно крило. На основание чл. 39, ал. 

2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 

екземплярът е настанен за лечение в ОП „Зоопарк-

СЦ“ гр. Варна. 

39. 4

0 

16.08.2021 г. Зелен телефон Два бедстващи щъркела в с. Горен чифлик, 

общ. Долни чифлик, на ул. „Стара планина“ 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на място са установени два млади екземпляра от вида 

бял щъркел, които са в добро състояние. 

40. 4

1 

16.08.2021 г. Зелен телефон Два щъркела пострадали от токов удар в с. 

Черковна, общ. Провадия. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на място са установени два екземпляра от вида бял 

щъркел, които са в добро общо състояние и на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното 

разнообразие птиците са пуснати на свобода в дивата 

припода. 

41. 4

2 

16.08.2021 г. Зелен телефон Бедстващ щъркел на пътното платно на 1 км 

след с. Карапелит, общ. Добричка. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на място не е установен бедстващ или мъртъв 

екземпляра от вида бял щъркел. 

42. 4

3 

16.08.2021 г. Зелен телефон Замърсяване на въздуха от девненските 

заводи. Образуваният смог затруднява 

дишането. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

резултатите от собствени непрекъснати измервания 

(СНИ) на инсталациите на „Агрополихим“ АД, 

„Солвей соди“ АД и „Девня цимент“ АД. По 

резултатите от тях и по данни от автоматична 

измервателна станция „Извори“, гр. Девня не е 

констатирано превишение на нормите по 

контролираните замърсители на въздуха. Няма 

възникнали аварийни ситуации и нарушения в 

нормалния технологичен режим на територията на 

дружествата. 

43. 4

4 

17.08.2021 г. Зелен телефон Намерен щъркел в гр. Добрич, който не 

може да лети. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е възрастен 

екземпляр, без видими наранявания, но не може да 

лети. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 

биологичното разнообразие екземплярът е настанен за 

лечение в ОП „ЦЗПЖ- гр. Добрич“. 



44. 4

5 

17.08.2021 г. Зелен телефон Щъркел пострадал от токов удар в гр. 

Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е с разместени стави 

на дясно крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от 

Закона за биологичното разнообразие екземплярът е 

настанен за лечение в ОП „ЦЗПЖ- гр. Добрич“. 

45. 4

6 

17.08.2021 г. Зелен телефон Намерена Малка ушата сова с травма на 

крилото в гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е от вида чухал. 

Същата е с травма и липсваща част от  дясно крило. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 

разнообразие екземплярът е настанен за лечение в ОП 

„ЦЗПЖ- гр. Добрич“. 

46. 4

7 

17.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изпратен снимков материал, от който се 

забелязва оцветяване на морската вода в 

района на „Аспарухов мост“. 

Морска администрация 

БДЧР 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Визуалният ефект на 

езерните води е вследствие удълбочаване на Канал 1 

свързващ Черно море с пристанищата, разположени 

във Варненско езеро и Канал 2, разположен между 

Варненско и Белославско езера. 

47. 4

8 

18.08.2021 г. Зелен телефон Замърсяване на морската вода на плаж 

„Болата“, общ. Каварна, с фекалии , 

изхвърляни от плажуващите с кемпери и 

палатки. 

Министерство на 

туризма 

Община Каварна 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 

Каварна за предприемане действия по компетентност. 

Извършена е проверка на място от служители на 

общината, при която не бяха констатирани 

нерегламентирани зауствания на битово-фекални води 

в Черно море. 

48. 4

9 

19.08.2021 г. Зелен телефон Разлагащ се труп на делфин на плаж  Шабла, 

от северната страна на фара. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена на място 

проверка от експерти на РИОСВ-Варна, на плажната 

ивица е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона 

за биологичното разнообразие екземплярът е оставен 

на мястото където е намерен. 

49. 5

0 

20.08.2021 г. Зелен телефон Намерени 2 мъртви делфина на плаж 

Шкорпиловци в южната част на плажа. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на място не са установени мъртъви екземпляри от 

разред Китоподобни. 

50. 5

1 

20.08.2021 г. Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел върху ел стълб, 

по пътя Аксаково-Добрич, на отбивката за с. 

Любен Каравелово. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е транспортирана до 

ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. Същата е била с  

изгаряния от токов удар и вътрешни наранявания, в 

следствие на които птицата е умряла. 



51. 5

2 

23.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Планирано провеждане на сеч в гнездова 

територия на Малък креслив орел в района 

на с. Александрия, общ. Крушари. 

РИОСВ-Варна 

ТП ДГС Генерал 

Тошево 

Сигналът е основателен. Изпратено е писмо до ТП 

ДГС Генерал Тошево, с което е обърнато внимание за 

наличието на гнездова територия на малък креслив 

орел в района на с. Александрия, общ. Крушари и че 

същата следва да се стопанисва съобразно забраните в 

ЗБР, свързани с опазване защитените видове животни 

и техните местообитания.  

52. 5

3 

23.08.2021 г. Зелен телефон Над 20 броя автомобили паркирани на плаж 

„Болата“, общ. Каварна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

място от охраната на северните защитени територии 

при РИОСВ-Варна, са констатирани  моторни 

превозни средства, които неправомерно са паркирани 

в защитената територия /върху плажната ивица/. С цел 

предприемане на административно наказателни 

действия по реда на Закона за защитените територии, с 

писмо на РИОСВ-Варна, от РПУ-гр. Каварна е 

изискана информация относно собствеността на 

леките автомобили 

53. 5

4 

23.08.2021 г. Зелен телефон Бедстващ щъркел със счупено крило в с. 

Аврен. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е транспортирана до 

ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. Същата е била с  

фрактура на крилото и с тежки вътрешни наранявания, 

в следствие на които птицата е умряла. 

54. 5

5 

23.08.2021 г. Зелен телефон Ято щъркели върху ел. стълб в с. Стожер, до 

стадиона. Около 10  мъртви щъркела върху 

жиците и по земята. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Приизвършената проверка на 

място са установени три мъртви екземпляра от вида 

бял щъркел. Не са установени ранени или бедстващи 

екземпляри от същия вид. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

4 от Закона за биологичното разнообразие 

екземплярите остават на мястото където са намерени. 

55. 5

6 

23.08.2021 г. Зелен телефон В комплекс Шкорпиловци, от реката която 

се влива в морето при естакадата, се носи 

силна миризма на фекалии. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. При извършения 

обход по реката не се констатира наличие на 

нерегламентирани зауствания на отпадъчни води и 

неприятни миризми. Водите в реката са видимо чисти. 

56. 5

7 

23.08.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа в с. 

Крапец, общ. Шабла, след къмпинга. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена на място 

проверка от експерти на РИОСВ-Варна, на плажната 

ивица е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона 

за биологичното разнообразие екземплярът е оставен 

на мястото където е намерен. 



57. 5

8 

23.08.2021 Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на устието на р. 

Камчия, общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна,  

Община Аврен 

Във връзка с издадено разрешително по реда на 

Наредба № 8, сигналът е препратен до Община Аврен 

за предприемане на действия по премахване и 

обезвреждане на тялото реда на Закона за 

ветеринаромедицинската дейност. Съгласно постъпила 

информаия от Община Аврен сигналът е основателен. 

58.  24.08.2021 г. Зелен телефон Намерени 2 щъркела, които не могат да 

летят в с. Одринци и в с. Змеево, общ. 

Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птиците са без открити рани 

и фрактури, но едната е в тежко общо състояние, а 

другата е добре, но отказва да лети. На основание чл. 

39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 

екземплярите са настанени за лечение в ОП „ЦЗПЖ- 

гр. Добрич“. 

59.  24.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Необходимост от извършване на проверка в 

няколко заведения в гр. Каварна, отностно 

притежание на необходими строителни 

разрешения и др. документи. 

Община Каварна 

РДНСК Добрич 

Сигналът е изпратен по компетентност на Община 

Каварна и РДНСК Добрич. 

60.  24.08.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа в гр. Бяла, 

комплекс „Лагуната“. 

РИОСВ-Варна, 

Община Бяла 

Сигналът е препратен по компетентност на Община 

Бяла, във връзка с издадено разрешително по реда на 

Наредба № 8. При извършената проверка от 

служителите на общината не е намерен труп да 

делфин. Сигналът е неснователен. 

61.  25.08.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на края на къмпинг 

„Крапец“, общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на място не е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни. 

62.  25.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Битово-фекалните води от хотел „Вила 

Еден“, местност „Ален мак“, гр. Варна, се 

оттичат в съседния парцел. Усеща се силна, 

неприятна миризма. 

Община Варна Сигналът е основателен. Препратен е на община Варна 

за предприемане действия по компетентност. В 

РИОСВ-Варна няма постъпила информация за 

предприетите действия от служителите на общината 

по случая. 

63.  26.08.2021 г. Зелен телефон Бедстващ мишелов в травми по главата, на 

„Аспарухов мост“, посока гр. Бургас. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е от вида обикновен 

мишелов с травма на главата. На основание чл. 39, ал. 

2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 

екземплярът е настанен за лечение в ОП „Зоопарк-

СЦ“ гр. Варна. 

64.  26.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Образувано незаконно сметище в района на 

Природен парк „Златни пясъци“, местност 

Ковшак чешма, гр. Варна. 

Природен парк 

„Златни пясъци“ 

Препратен  е на ПП „Златни пясъци“ за предприемане 

действия по компетентност. В РИОСВ-Варна няма 

постъпила информация за предприетите действия по 

случая. 



65.  27.08.2021 г. Зелен телефон Между хотели „Силвър“ и „Капитана“ в 

местност Кабакум има празно дворно място, 

през което минава канализационна тръба, 

която е спукана и цялото място е пълно с 

фекалии. Усеща се неприятна миризма. 

Община Варна Препратен е на община Варна за предприемане 

действия по компетентност. В РИОСВ-Варна няма 

постъпила информация за предприетите действия от 

служители на общината по случая. 

66.  27.08.2021 г. Зелен телефон Намерен малък бързолет, който не може да 

лети, на ул. „Васил Друмев“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е от вида черен 

бързолет и не може да лети. На основание чл. 39, ал. 2, 

т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 

екземплярът е настанен за лечение в ОП „Зоопарк-

СЦ“ гр. Варна. 

67.  30.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване на акваторията във Варненско 

езеро, в района между ТЕЦ-Варна и МТГ 

„Делфин“ с остатъци от бластиране, 

примесени с боя. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е, 

че на 29.08.2021 г. се е извършило обдухване след 

бластиране на хамбарите на кораб с цел подготовка за 

боядисване. Не се констатира повърхностно 

замърсяване на езерните води, които са видимо чисти 

и без опалесценция. 

68.  30.08.2021 г. Зелен телефон 4 автомобила с румънска регистрация 

паркирани върху дюните до „Бийч бар 

Крапец“ на северния плаж в с. Крапец. 

РИОСВ-Варна 

РУ Шабла 

Територията, предмет на сигнала попада в границите 

на защитени зони – „Езеро Дуранкулак“  и 

„Дуранкулашко езеро“, но паркирането на 

автомобилите не е в противоречие с режимите на 

защитените зони. Сигналът е изпратен на РУ Шабла за 

предприемане на действия по компетентност, съгласно 

ЗУЧК.  

69.  30.08.2021 г. Зелен телефон Малко прилепче блъснато от кола на ул. 

„Мина“ в кв. Виница, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. По време на траспортиране на 

прилепа към спасителен център, същият е умрял. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното 

разнообразие екземплярът е оставен на мястото където 

е намерен. 

70.  30.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нерегламентирано струпване на различни 

отпадъци в имот, находящ се в Западна 

промишлена зона, гр. Варна, местност 

Караач, както и поставяне на преместваем 

обект без необходимите разрешителни. 

Община Варна Препратен  е на община Варна за предприемане 

действия по компетентност. В РИОСВ-Варна няма 

постъпила информация за предприетите действия от 

служителите на общината по случая. 



71.  30.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Намерена сухоземна костенурка със счупена 

коруба на пътя в района на р. Камчия, общ. 

Аврен. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 

Шипоопашата костенурка с наранена коруба. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 

разнообразие костенурката е настанена за лечение в 

Център за рехабилитация размножаване на сухоземни 

костенурки към Фондация „Геа Челания“, с. Баня, 

общ. Несебър. 

72.  30.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване на морската вода в района на 

Централен плаж, гр. Варна, с водорасли и 

тоалетна хартия.  

Министерство на 

туризма 

БДЧР 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. При извършения 

обход по плажната ивица не се констатираха 

замърсявания с отпадъци. Морската вода в района е 

видимо чиста и без опалисценция.  

73.  30.08.2021 г. Зелен телефон Отглеждат се костенурки в историческия 

парк в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино. 

РИОСВ-Варна Сигналът е в процес на обработване и предстои 

извършване на проверка на място.  

74.  30.08.2021 г. Зелен телефон 2 щъркела пострадали от токов удар в с. 

Стожер, обл. Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птиците са без фрактури и 

открити рани, но не са в добро общо състояние. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 

разнообразие екземплярът е настанен за лечение в ОП 

„ЦЗПЖ- гр. Добрич“. 

75.  30.08.2021 г. Зелен телефон Млад щъркел в с. Житница, който не може 

да лети. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е млад екземпляр, 

който отказва да лети. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 

от Закона за биологичното разнообразие екземплярът е 

настанен за лечение в ОП „ЦЗПЖ- гр. Добрич“. 

76.  30.08.2021 г. Зелен телефон Щъркел със счупено крило по пътя Добрич- 

Силистра. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е с фрактура на  

дясно крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона 

за биологичното разнообразие екземплярът е настанен 

за лечение в ОП „ЦЗПЖ- гр. Добрич“. 

77.  31.08.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване в района на местност Озмина, с. 

Константиново, с изхвърлени миди, 

почистени от дъното на кораб, както и с 

други отпадъци. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е  

наличие на нерегламентирано сметище с изхвърлени 

миди, почистени от дъното на кораб, както и други 

отпадъци. Препратен  е на община Варна за 

предприемане действия по компетентност. В РИОСВ-

Варна няма постъпила информация за предприетите 

действия от служителите на общината по случая. 

 



                                                                                                                  ДИРЕКТОР:  

ИНЖ. ХРИСТИНА ГЕНОВА 

 

  

          

 

 

 

 


